
Poglądy dziecka lub młodej osoby powinny być słuchane od 
samego początku i przez cały czas. Młodzi ludzie mogą 
uczestniczyć w spotkaniu, a ich potrzeby aktywnego udziału 
powinny zostać uwzględnione i wspierane. Jeśli młody 
człowiek ma 16 lat lub więcej, może zdecydować się na 
obecność adwokata, jeśli sobie tego życzy. Gdy młody 
człowiek skończył w szkole year 9 (9-tą klasę), na 
spotkaniu powinno się rozważyć, jakie środki są potrzebne, 
aby pomóc młodemu człowiekowi w przygotowaniu do 
dorosłości, samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu 
społecznym, do przyszłego zatrudnienia lub kontunuowania 
edukacji  

Rodzice / młoda osoba ma co najmniej 10 dni 
roboczych, aby odpowiedzieć i skomentować 
proponowane zmiany. 
  
Rodzice mają prawo odwołać się do Ministra nie 
później niż 15 dni po otrzymaniu powiadomienia o 
zmianach.  

O terminie spotkania należy powiadomić co 
najmniej na cztery tygodnie wcześniej, a 
otrzymane dokumenty, raporty i informacje należy 
przekazać wszystkim zainteresowanym co 
najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem  

CYPES -  Children, Young People, Education and Skills  (Dzieci, Młodzież, Edukacja i Umiejętności – odpowiednik 
ministerstwa edukacji) ma obowiązek dokonać przeglądu RoN (Rekord potrzeb), ale w szkołach i na uczelniach dyrektor 

prowadzący lub SENCo poprowadzi spotkanie. Głównym celem przeglądu jest ocena postępów dziecka lub młodej osoby w 

osiąganiu wyników określonych w RoN  

Coroczne sprawozdanie  
(Zapis potrzeb)  

Szkoła może zaprosić na spotkanie i poprosić / 

uzyskać informacje na piśmie od: 

* Rodzica dziecka lub młodej osoby 

* Dyrektora szkoły / nauczyciela 
* Innych specjalistów, którzy mogli mieć znaczący 

udział, na przykład SLT (terapeuta językowy) lub 

pracownik służby zdrowia 

* Wszelkie zaangażowane organizacje społeczne 

* Tłumacza w razie potrzeby 
Rodzice mogą również zaprosić dodatkowe osoby 
dorosłe, które mogą ich wspierać, takie jak dziadek lub 

przyjaciel rodziny  

Szkoła udokumentuje wynik przeglądu RoN. Wypełnione 
dokumenty należy przesłać do CYPES do przeglądu. CYPES 
może poprosić o dodatkowe informacje, jeśli będą uważać, że nie 
posiadają wszystkich wymaganych dowodów.  

Wszystkie raporty, dane, dowody i informacje muszą być 
udostępnione przed spotkaniem, aby uczestnicy mogli 
poruszyć wszelkie inne kwestie, które chcieliby omówić  

Proponowany dokument RoN i wszelkie zmiany są 
rozpatrywane przez CYPES, zaktualizowany dokument jest 
przesłany do rodziców dziecka lub młodej osoby wraz ze 
wszystkimi proponowanymi poprawkami oraz z kopiami 

wszelkich dowodów na poparcie tych poprawek  

W ciągu 4 tygodni od spotkania: 
CYPES musi przesłać swoją decyzję rodzicom / młodej osobie i dyrektorowi. CYPES 
musi następnie zdecydować, czy proponuje: 
 

(a) nadal utrzymywać RoN w jego obecnej formie 
(b) nadal utrzymywać RoN ale ze zaktualizowanymi potrzebami i ustaleniami, a 

projekt kopii wysłać rodzicom / opiekunom do przeglądu 
(c) w wyjątkowych okolicznościach wynikiem corocznego przeglądu będzie 

rozważenie bardziej specjalistycznego rozwiązania. Zostanie to rozważone na 
spotkaniu panelu SEN 

 

Wysyłając ostateczną zmienioną wersję RoN, CYPES musi powiadomić rodziców / 
opiekunów dziecka / młodej osoby o przysługującym im prawie do odwołania i 
terminie na wniesienie odwołania  


